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Envytech Solutions AB

4 erfarna projektledare
2 platschefer.
1 servicetekniker

Helena, Say och Victor har 
tillsammans projektlett och 
designat över 30 in-situ 
projekt.

Pär har över 30 år i branschen 
som platschef .
Nicklas över 10 års erfarenhet 
och har jobbat som 
borrvagnsförare i 2 år. Båda 
har ovärderliga erfarenheter 
av att designa system för 
blandning och tillsats av 
produkter med borrigg samt 
övriga in-situ system



Envytech Solutions AB – Tjänster

• Spetskompetens inom vattenrening
• Egna vattenreningsanläggningar / system

- Förbehandlingar för susp, pH
- Filtermassor för alla olika föroreningar
- Flockning fällning
- Hantering av flöden från 0,5-40 m3/

• Spetskompetens inom behandlingstekniker för jord 
och grundvatten, ex-situ, on site, in-situ

- Pump and treat
- Injektering av behandlingsmedel
- Stabilisering av massor (PFAS och metaller)
- airsparging, vakuumextraktion mm
- Termisk behandling, konduktiv och resestiv

• Totalentreprenörer för saneringsuppdrag
• Målsättning: Att alltid kunna erbjuda den mest 

ekonomiska och bäst lämpade tekniken på 
världsmarknaden för varje problem



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Föroreningar - Utmaningar
Organiska Föroreningar

• Petroleumföroreningar
• Klorerade lösningsmedel
• Klorat
• POP – långlivade organiska 

bekämpningsmedel (DDT mfl.)
• PFAS

• Kväve
• pH

Saneringsmetoder, Jord
In-situ, on-site, ex-situ

• Biologisk nedbrytning
• Kemisk nedbrytning
• Förbränning
• Deponering

Saneringsmetoder Vatten
Ex-situ/in-situ

• Kemisk oxidation
• SNA – bio
• Stimulerad reduktiv 

deklorering
• Pump and treat
• Foam fraction

• Kolfilter 
• Syresättning
• Jonbytarmassa
• Syror
• CO2
• Kalk  



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Föroreningar - Utmaningar
Metaller och halvmetaller
De vanliga – men nog så utmanande:

Partikelbundna
Bly
Järn

Partikel eller lösta
• Koppar
• Zink
• Krom
• Kvicksilver
• Kadmium
• Arsenik
• Aluminium

• Nickel
• Cyanid

Jord/byggmateria
l

• Stabiliseringsbara
• Deponeringsbara

Vatten
• Sedimentering
• Filtrering
• Kol
• Jonbytarmaterial

pH
• Syror
• Co2
• kalk



Vattenreningssystem



Sedimenteringssteg /
Buffertkapacitet

Grundfilosofi: Vattenrening

Minimera kostnader? Minimera partiklar!

Steg 1 – En bra pump grop. ”Intern eller extern”

Steg 2 – Planera din schakt.

Steg 3 - Ha ett sedimenteringssteg för at ge 
kvarvarande partiklar sättningstid. Finare partiklar, 
längre sättningstid

Steg 4** vid behov – Fällning/flockning

Steg 5 – sandfilter för polering

Steg 7 – påstryckfilter 10 / 20 um

Steg 6 – filtermedia



Lamellavskiljare

Kapacitet: Upp till 50 m3/h…

Designade för att klara 90% av partiklar >15um 
(mellanstolek av partiklar i silt)vid 45 m3/h

Vid ”normal användning” avlägsnas majoriteten av 
partiklar 2-15 um (fin till mellanstorlek silt)



Lamellavskiljare BW

BW – Blue Whale

Egenbyggd lamell med kapacitet likt 6 lameller för att erhålla långa 
sättningstider för stora flöden på liten yta



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Metaller och halvmetaller OCH 
organiska ämnen
Partiklar – Föroreningar - filtermaterial



Filteranläggningar

EnvyTech Vattenreningscontainer
0 – 5 m3/tim
0 – 8 m3/h
0 – 20 m3/h
0 – 40 m3/h
0- 60 m3/h

isolerade vattenreningsanläggning för rening av 
förorenat vatten. 
• En 650 liters bufferttank för rå-vatten, 
• Två påstryckfilter i serie av typen EF5 
• Två till fyra filterkolonner i serie av typen FNS 40

Rörsystemet är av PVC och filterkolonnerna är 
backspolningsbara. 

Filterkolonnerna kan fyllas med en mängd olika 
filtermedia, som exempelvis aktivt kol, sand och 
jonbytarmassa. 



pH justering

Koldioxid

- Bra vid behov av mindre justeringar , neråt

- Bra arbetsmiljö

- Kan orsaka utfällningar

- Kan orsaka ”växthuseffekt” på sommaren

Saltsyra

- Noggrann arbetsberedning och förvaring

- Kraftigt reducerande agent

- Reducerar partiklar



Flockning fällning

Vi erbjuder:

• Moderna anläggningar och ”kemskåp” vilka har 
designats för ändamålet och med arbetsmiljö i 
åtanke

• Arbetar med flera leverantörer för att försäkra 
rätt produkt för rätt utmaning

• Förståelse för olika geologiers och vattenflödens 
utmaningar.



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Vad är PFAS



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Olika perflourerade ämnen har olika egenskaper 
Olika åtgärdsmetoder 

• Föregångare / Precursors
• PFOS
• PFOA
• AAAF
• PFSA
• PFAAS
• PFCA
• mm

Perflourerade ämnen ??

PFAS

Flera tusen olika ämnen

I Sverige:
• 30 möjliga för analys
• 6 st på ”bruttolistan”
• Bra underlag på PFOS  riktvärde
• Bristfälligt på PFOA, men på ”G”



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Per- and polyfluoroalkyl ämnen (PFAS) =  unik typ av jord-, men framförallt
grundvattenförorenade ämnen.

• Består av tusentals ämnen, alla med minst en C-F bindning (Kol-Flour)

• C-F bindningen klassad som den starkaste atombindningen ännu påvisad

• Spridningsvägarna är många och är långt ifrån dokumenterade

• Toxicitet – USEPA: PFOS och PFOA 70 ng/l, Sverige PFAS11 90 ng/l

• Jonform (+ - eller båda)  hög löslighet, Släpps ut från inustrier som aerosol  spridning

• Hydrofobisk och lipophilik “rädd” för vatten, men binder gärna till fett och proteiner, 
egenskaper I likhet med mjukgörare

• Bryts inte ner biologiskt eller abiotiskt

Vad är PFAS



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

• Precursors / föregångare
Arter av perflourerade ämnen och polymerar dom bryts ner till PFOS och PFOA

• Korta kedjor – mer lättlösliga – Svårare att fånga – mer giftiga
• Perflouralkylcarboxyl syror, PFCAs med 7 eller färre kolatomer, samt 6 eller färre

perflourerade kolatomer
• Perflouralkylsulfater, PFSAs, med 5 eller färre kolatomer, samt 5 eller färre

perflourerade kolatomer

• Långa kedjor – mindre lättlösliga
• Perflouralkylcarboxyl syror PFCAs med 8 eller fler kolatomer, samt 7 eller fler

perflourerade kolatomer
• Perflouralkylsulfater, PFSAs, med 6 eller fler kolatomer, samt 6 eller fler

perflourerade kolatomer

Vad är PFAS



Kunskap om föroreningar och 
möjliga behandlingsmetoder 
idag

Forskning har fokuserat på 
behandling  av sex st PFAS 
ämnen:
• PFOS
• PFOA
• PFNA
• PFHxS
• PFHpA
• PFBS

De behandlingsmetoder som visat påvisats 
möjliga för PFAS föroreningar har 
varierande resultat men omfattar:

• Schakt och Deponi
• Jordtvätt
• Kemisk oxidation
• Stabilisering / Solidifiering
• Termisk behandling
• Pump n Treat
• ”Funnel and Gate”
• Reaktiva barriärer

Ofta finns PFAS  tillsammans med andra 
föroreningar 

Olika PFAS, Olika behandlingsmetoder 
”Treatment Trains”



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

För lyckad sanering av all typ av förorening,
med alla metoder,
finns ett nyckelkrav 

KONTAKT

Behandlingsmetoden MÅSTE ha KONTAKT med förorening som skall behandlas



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Schakt och deponi

• Goda kontaktmöjligheter vid schakt i mättad zon
• Ingen lösning för löst förorening
• Förflyttar problemet till annat ställe  ökad spridning
• Okänt hur reningsanläggningar fungerar för PFAS blandat med annat lakvatten



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Jordtvätt

• Goda kontaktmöjligheter vid schakt i omättad zon
• Ingen lösning för löst förorening
• Skapar stor turbiditet Påfrästning på kolfilter  långa uppehållstider / kort livstid
• mycket kol som skall deponeras  en koncentrerad ”sludge”  ingen hållbar lösning



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Termisk behandling in-situ

• Har bevisats fungera på PFOS, PFOA och PFAS
• Svårt att garantera homogen förbränning
• För kontakt måste elektroderna/elementen sitta så att uppvärmning sker av hela

jordvoymen
• För ekonomi i projekten måste det vara hotspots. 
• Ingen lösning för den lösta fasen då vatten lätt återkontamineras av 

omkringliggande plym



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Termisk behandling ex-situ

• Har bevisats fungera på PFOA och PFOS, i högtemperatur pannor
• Viktigt med kontroll av rökgaser så att fullständig nedbrytning erhålls och 

föroreningsspridning luften förhindras
• Möjliggör nedbrytning av förorening och ”riskfri” återvinning/deponering av 

massor
• Kostnadsbilden ger dock begränsningar



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Aktivt kol – en möjlighet för imobilisering

Finns i många olika utföranden
• Flytande
• Filtermassa - Kapacitetsökande tillsatsmedel
• Stabiliseringsagenter
• Granulater



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Kombinationsprodukter med Aktivt Kol, omättad zon
• Aktivt kol som stabilisator av förorenade massor i omättad zon 

(Rembind)

Produkter omfattande aktivt kol, mättad zon, on-site
• Aktivt kolfilter i vattenreningsanläggningar
• Persulf-Ad
• ETC 2

Produkter omfattande aktivt kol, mättad zon, In-situ
• Aktivt kol injekterat i mättad zon i pulverform (Boss 100)
• Aktivt kol injekterat i mättad zon i flytande form (PlumeStop)



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Aktivt kol

! Ny studie påvisar att finare partikelstorlek  Bättre Upptagning även 
av kortare kedjor



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Aktivt kolfilter i reningsanläggningar, tillsatsmedel

• Välkänd teknik som använts och förfinats under lång tid
• Mobila och/eller platsbyggda lösningar
• Olika produkter- Olika ursprung – Olika partikelstorlekar - Olika effekt

- effekten kan ökas med tillsatsmedel så som flockningsmedel

Grundvattenrening som åtgärd för plym  Svårt att få kontakt då halter PFAS ng/l per liter.
Konc 1000 ng/l  1 000 000 000 l för 1 (!!) mg
Behov av uppehållstider i filter och förbehandling
Låga flöden  LÅNGA behandlingstider mycket kol för till deponi
Höga flöden  kort förbrukningstid mycket kol till deponi

Bra lösning som ett tillägg vid rening av process och schaktvatten



Referensprojekt 
Barkarby – Reservatet

• Rening av PFAS förorenat grundvatten från brandövningsplats i naturreservat, Järvafältet
• Åtgärden är ett skydd för Igelsta bäcken då PFAS förorenat grund och ytvatten når bäcken via 

det s.k "30 m diket. 
• Mobil anläggning med dubbla kollonner kol för att erhålla maximal kapacitet av kolets 

absorptionsförmåga.
• Viktigt med kolfilter i serie då korta PFAS kedjor snabbt ”puttas ut” av de längre kedjorna
• NYHET! Filtermassor från ECT2, Första i Sverige. där de två filtermedia jämförs i ett projekt 

efter varandra med samma platsspecifika utmaningar



Referensprojekt 
Barkarby – Reservatet

• Test av nya Filtermassor för 
adsorption av PFAS från vatten

• Filtermassor från ETC2, Första 
gången i Sverige. 

• Tre filtermedia från ETC skall 
utvärderas och jämföras internt 
samt mot aktivt kol

• Kol samt tre filtermassor från 
ETC2 kommer att möta samma 
utmaningar.

• Kan ETC2 filtermedia klara att 
adsorbera 20 gånger mer PFAS 
än kol?



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning, Oakey



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning

• Skräddarsytt system för de ämnen som härstammar från AFFF skum. 

• Systemet fungerar på +86% av totala mängden PFAS i behandlade vatten, men 
upp till +99% för  PFAS som omfattas i AFFF skum så  

• PFOS, PFHxs, PFOA och PFNA, samt föregångarna (precursors) FTS’s och 
FOSA. 

• Systemet/metoden klarar att reducera ämnena PFBS och PFHxA till ca 50%

• Fungerar EJ på PFBA och PFPeA. 

• Dessa ämnen kan dock lätt putsas bort med ett efterföljande reningssteg av 
tillexempel kol eller jonbytare.

• Endast låga halter når dessa filter  kraftigt ökad livslängd på dessa filter 
reducerar mängderna kol/jonbytare som förbrukas.

• Restprodukter från systemet uppgår till mindre än 0,1% av orginalvolymen av det 
förorenade vattnet och består endast av PFAS !!!!



Ny Teknik 
OPEC Systems – Stratifikation



This video is the property of OPEC Systems which is Commercial in Confidence and is not to be recorded, photographed without permission of OPEC Systems. Copyright © 2019, OPEC Systems Pty. Ltd. All
rights reserved. OPEC, SAFF, DFF and FFAST are trademarks of OPEC Systems Pty. Ltd. Aspects of the PFAS removal apparatus and the process methodology which is described in this publication (including
video and still images) are protected by patents that are pending and registered worldwide in the name of OPEC Remediation Technologies Pty. Ltd.

Ny Teknik 
OPEC Systems – ”Bakvänd skummning”



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning, Oakey

OPEC Systems – Foam fractioning



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning, Oakey

OPEC Systems – Foam fractioning

Referensprojekt: Oakey, Australia

I staden Oakey i Australien har Australiensiska Försvarsmakten haft aktivitet i många år 
vilket har lett till en kraftig förorening  av området och grundvattnet. OPECs system för 
Foam Fraction installerades i maj 2019 och har sedan dess behandlat 250 m3 förorenat 
vatten per dag. Nedan redovisas de resultat som nyligen producerats.

I kolumn 1 redovisas vilka ämnen som analyserats. I kolumn två redovisas inledande 
koncentrationer av samtliga ämnen. Kolumn 3 redovisar erhållna resultat i ett labbförsök 
med en kolumn storlek av 1 liter. Kolumn 4 visar resultatet efter att ytterligare rening 
utförts i det koncentrerande steget (hyperkoncentrat). Kolumn 5 redovisar procent rening 
efter två steg och kolumn 6 kvarvarande koncentrationer.



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning, Oakey

OPEC Systems – Foam fractioning

I kolumn 7 redovisas resultaten från reningsanläggningen etablerad i fält efter reningssteg 
1 och 2, med både koncentrationer och procent reduktion. Ämnen och inledande halter 
redovisas fortsatt i kolumn 1 och 2. 

För att erhålla polering av kvarvarande halter används ett jonbytarfilter. Resultaten från 
reningen i jämförelse med aktuella åtgärdsmål redovisas i kolumn 8 (rosa). I kolumn 9 
redovisas dock verkliga halter vilka mäts och  loggas internt med utrustningen.

Resultatet påvisar en reningsgrad av +99,9% för samtliga ämnen vid kombination av de 
två teknikerna.

Total mängd avfall redovisas i flödesschemat nedan, och uppgår för 250 m3 vatten 
med 30 ug/l PFAS till totalt 3,125 liter. Halterna PFAS i detta vatten omfattar 

ca 3 212 000 ug/l



Ny Teknik 
OPEC Systems – Foam Fractioning, Oakey

OPEC Systems – Foam fractioning



Plume Stop



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Kol i flytande form (Plume Stop)

• PlumeStop omfattar kol med partikelstorlek (1-2µm) 

• Sprids i mättad zon med hjälp av en unik teknik med en organisk polymer 

• Utförs via direktinjektering, ”målar” marken
• Skapar kolfilter in situ
• Maximal kontaktmöjlighet då hela området / hela längden (barriär) behandlas

In -Situ  låga flöden + låg mass flux  lång livslängd

• Tekniker : Spridning, Sorption, (nedbrytning och aktiviering)



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Hur får man det på plats



Powdered Activated 
Carbon
(PAC)

Subsurface Distribution

• 1” diameter glass 
columns

• Sandy soil with 11% 
silt/clay

• Gravity feed

Liquid Activated Carbon
(LAC™)



Time Lapse = 12 minutes

Powdered 
Activated Carbon

(PAC)

Liquid Activated Carbon
(LAC™)



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Användningsområden

Kan också injekteras i ett rutmönster under en 
förorenade jordvolym för att förhindra nedträngning 

av lakvatten



Bakgrund
• Området är skapat genom att området fyllts ut med industriell fyll, glas, skrot, läder, keramik
• Föroreningshalter KM till >FA för metaller i hela området, alla djup.
• Undersökt mark i ca 10 år. Analyserade för PFAS 2018. PFAS påvisas spritt över området
• PFOS-föroreningar från en tidigare brandstation samt att denna brunnit 
• Planerat banbrytande projekt, etapp 1 redan utfört. Projektstart del 2 – anbud i november

Referensprojekt Pottholmen Landskrona



Referensprojekt Loggning / Injektering
Pottholmen Plume Stop

Europas första pilotförsök av PlumeStop barriär för att 
hantera PFAS-föroreningar i grundvattnet. 

• Direktinjektering av PlumeStop inom ett uppfyllt 
område. Fyllning i form av sand och grus med inslag 
av betong, tegel, läder, porslin och mycket organiskt 
material mycket hetrogent utan tydliga 
flödeszoner.

• Direktinjektering av PlumeStop i fem punkter från 
bergytan till överkant grundvattenytan. Ett 
behandlingsdjup på ca 2-3 m. Totalt injekterades 3 
600 kg PlumeStop.

• Väl utförd injektering där mättningarna visade att 
PlumeStop hade spridit sig enligt förväntad och att 
önskade koncentrationer erhållits  Kontrollprogram 



Referensprojekt Loggning / Injektering
Pottholmen Plume Stop

Hittills erhållna resultat

Två utföra kontrollprovtagningar
• Kontrollprovtagning 1 – 2019-08-13
• Kontrollprovtagning 2 – 2019-09-10 

95% reduktion av Summa PFAS SLV 11 vid kontrollbrunn 
2, 4 m nedströms barriären, två månader efter avslutad 
injekteringsarbeten.



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Aktivt kol som stabilisator av förorenade massor i omättad zon



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Aktivt kol som stabilisator av förorenade massor i omättad zon 
(Rembind)

• Patenterat material av aktivt kol, aluminiumhydroxid, (amorfiskt) + antal andra 
adsorptionsämnen. 

• 200-400 um

• Blandas med den kontaminerad jord genom 
uppgrävning och mixning

• Bra kontaktytor genom att problemjord blandas väl 
med produkten 



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Flertalet projekt har utförts i USA och Australien, och pilottester pågår i Europa.

Envytech har utfört två stabiliseringsprojekt i Sverige:

Skanör Vellinge: 300 ton massor föroreande med PFAS

Markaryd: 3000 ton massor föroreande med PFAS, cyanid, zink, krom koppar mm 



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Skanör, Vellinge, Brandstation under utbyggnad

Bakgrund:
Aktuell miljömyndighet tillåter inte deponering av massor i det fall anläggningen inte har ett kartlagt 
åtgärdssystem för omhändertagande av PFAS förorenade massor och dess lakvatten.
Ingen sådan deponi kunde påvisas!

Utförande:
• PFOS förorenad jord invid en brandstation i drift
• Proverna förbereddes i enligt med Avfall Sveriges rutiner för analys på avfall med avseende på lakvatten 

för L/S 2 och L/S 8.

• Rembind Plus blandades med en del av provet 
• Ett prov förbereddes utan inblandning av Rembind Plus
• Proverna skickades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) 

för laktest och analys med avseende på PFAS 30
Metoder för laktest:
• 2 stegs skaktest, utfört enligt standard EN 12457-3, europeiska 

standardutförandet för laktest av avfall och som är ett skallkrav enligt NFS 
2004:10



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt - Resultat



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Markaryd, Sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Skanör, Vellinge, Brandstation under utbyggnad

Utförande stabilisering, Fullskala, ca 300 ton



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Markaryd, Sanering av en f.d. ytbehandlingsindusri

Bakgrund:
Fastighet för f.d. ytbehandlingindustri skall saneras. Samverkansprojekt mellan kunden, Sweco och Envytech. 
Start 2018. Förväntas klar 1 april 2019. Ca 4000 ton förorenade massor varav 3000 ton med PFAS över KM. 
ca 1000 m3 förorenat vatten för att möjliggöra schakt under gv ytan renas med avseende på PFAS, cyanid, 
zink, krom, krom6+, koppar och bly.
Ingen deponi i närområdet ville ta emot massorna efter att vi frågat om de hade några kontroller för PFAS 
i lakvattnet eller någon anpassad hantering.

Utförande:
• Labbtest utfördes. Jordmassor med förorening 3 – 170 ug/kg samt 170 - >1000 ug/kg stabiliserades med 

3% respektives 5% Rembind. Laktest utfördes även på massor som ej stabiliserades.
• Laktest utfördes på samtliga tre prover



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Markaryd, Sanering av en f.d. ytbehandlingsindusri

Resultat labbförsök

Resultat gav att:
• ”Mediumförorenade massor” stabiliseras med 3% Rembind Plus
• ”Högförorenade massor” stabiliseras med 5% Rembind Plus



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Referensprojekt
Markaryd, Sanering av en f.d. ytbehandlingsindusri

Utförande:
• PFOS förorenad jordmassor förklassades, schaktades upp och transporterades till HMAB Vankiva
• Jordmassor trumsiktades och stenfraktion >40 mm sorterades ut för att minimera mängden massor till 

deponi.
• Stenen provtogs och friklassades och återanvänds i projektet som fyllnadsmaterial
• Massorna stabiliserades sedan med Rembind genom mixning i trumsikten
• Massorna laktestas sedan innan de deponeras som IFA material i vanliga celler



Kunskap om föroreningar och möjliga 
behandlingsmetoder idag

Stabilisering  schakt och deponi som möjlig åtgärd
- I det fall massorna inte kan lämnas kvar
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